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نانوتکنولوژی محدودهای از تکنولوژی است که در این محدوده
انسان میتواند انواع ترکیبات ،آلیاژها ،وسایل و ابزارها و
بهطورکلی ،سیستمها و سازههای گوناگون را در مقیاس اتمی و
مولکولی و ابعاد نانومتری (یک میلیاردم متر) طراحی کرده و به
مرحله ساخت برساند .آنتیبیوتیکها در مراقبتهای بهداشتی
بهطور گستردهای مورداستفاده قرار میگیرند که بهموجب آن
پاتوژنها در حال تبدیلشدن به میکروبهای مقاوم به

آنتیبیوتیک بوده و تبدیل به یک بیماری جدی برای سالمتی
انسان میشوند .در دهههای گذشته دانشمندان در سراسر جهان
به دنبال عوامل ضد میکروبی جدید باقابلیت افزایشیافته بودهاند
( 1و  .) 2برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای تهیه عوامل
ضد باکتری کاراتر ،چندین نانومواد تولید شده است .بااینحال،
بسیاری از نانومواد ضد میکروبی که تاکنون گزارششدهاند با
نگرانی در مورد مسمومیت ،آلودگی محیطزیست ،ناسازگاری
بیولوژیکی و روش سنتز پیچیده همراه هستند ( .)1درنتیجه
همچنان یک چالش برای تولید نانومواد ضد باکتری کارآمد،
جدید و دوستدار محیطزیست وجود دارد .اکسید روی یک
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 Dنشان می دهد که نانوذرات اکسید روی سنتز شده دارای ساختار ورتزیت هگزوگونالی است و نشان داد که اکسید گرافن باعث کاهش اندازه ذرات میشود.
میانگین اندازه نانوذرات اکسید روی با میکروسکوپ الکترونی عبوری حدود  20 nmتخمین زده شد .نانوذرات اکسید روی اثرات ضد باکتری در برابر باکتریهای
گرم مثبت و گرم منفی را نشان دادند .افزایش سطح در نانوذرات اکسید روی نسبت به میکروذرات موجب بهبود فعالیت ضد باکتری شده است.

سولماز عبداللهی و همکاران

سنتز اکسید گرافن
اکسید گرافن از پودر گرافیت خالص از طریق روش
 Staudenmaierتهیه گردید 1 .گرم پودر گرافیت را به همراه ml
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سنتز نانوکامپوزت گرافن – نانوذرات اکسید روی
 21/141گرم استات روی را به همراه آب مقطر درون یک بشر
 180میلیلیتری ریخته و توسط همزن شیشهای هم زده تا
استات روی کامالً در آب مقطر حل گردید .در ادامه 0/028 ،گرم
اکسید گرافن و  100 mlآب مقطر در بالن  280 mlریخته و
برای نیم ساعت تحت التراسونیک قرار داده شد .سپس استات
روی به آن اضافه شد و به مدت  8ساعت رفالکس گردید .در
مرحله بعد ماده بهوسیله سانتریفوژ صافشده و چند بار با آب
مقطر شستشو داده شد .سپس بعد از خشک شدن ماده صافشده
سه ساعت در خأل  10-1مگاپاسکال در دمای  200درجه
سانتیگراد قرار داده شد و به این روش نانوکامپوزیت گرافن-
اکسید روی تهیه گردید.
تعیین حساسیت میکروبی به روش انتشار از دیسك
تهیه محیط کشت آگار مولر هینتون
 14گرم از پودر محیط کشت آگار مولر هینتون در یک لیتر
آب مقطر حل و با حرارت دادن شفاف گردید .سپس محیط در
اتوکالو استریل شد و در زیر هود میکروبیولوژی در پلیتهای
استریل ریخته شد و  18-20دقیقه زمان داده شد تا محیط به
حالتجامد تبدیل گردد.
تهیه استاندارد  0/5مك فارلند
بهمنظور تهیه استاندارد  0/8مک فارلند  0/8میلیلیتر کـلـرید
باریم ( %0/1 )BaCl2مـوالر به همراه  11/8میلیلـیتر از
اسیدسولفوریک  %1تهـیه شد .سپس در لولهآزمایش 10 ،میلی
لیتر از اسیدی را که تهیه شده بود ریخته و  80میکرولیتر از آن
خارج و  80میکرولیتر از کلرید باریم به آن اضافه شد .جذب
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مواد و روش ها

 13اسیدسولفوریک و  1 mlاسید نیتریک دود کننده درون یک
بالن ته صاف ریخته و در حمام آب یخ گذاشته تا خوب مخلوط
گردد 11 .گرم پتاسیم کلرات را بهتدریج در طی  18دقیقه به
مخلوط اضافه کرده و اجازه داده شد تا محلول حاصل در دمای
اتاق به مدت  16ساعت هم زده شود .سپس مقداری آب
تقطیرشده را به محتویات بالن اضافه کرده و سوسپانسیون حاصل
صاف گردید .در مرحلهی بعد ماده صافشده با 1000 ml
هیدروکلریک اسید  ،%8متانول ،دی اتیل اتر به ترتیب شستشو
داده تا  pHمحلول زیر صافی به حالت خنثی برسد .پس از خشک
شدن ماده صافشده (اکسید گرافیت) مقداری از آن به مدت یک
ساعت در حمام التراسونیک باقدرت  240وات قرار داده شد تا
اکسید گرافن به دست آمد.
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اکسید نیمههادی بلوری با شکاف انرژی مستقیم برابر 1/13 eV
است .ساختار بلوری مهم  ZnOنوع ورتزیت آن است ولی به شکل
ساختار بالند روی هم وجود دارد .اکسید روی به دلیل خواص
ویژه و دارا بودن شکاف انرژی باال یکی از اصلیترین نانوذرههای
فلزی است که کاربردهای متنوعی در صنعت و محیطزیست دارد.
ایمنی  ZnOو سازگاری آن باپوست انسان آن را به یک افزودنی
مناسب برای منسوجات و سطوحی که در تماس با بدن انسان
است تبدیل کرده است ( .)4نانوذرات  ZnOاثرات ضد میکروبی
روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و همچنین اسپورهایی
که مقاوم به درجه حرارت باال و پایین هستند از خود نشان
میدهد ( .)8فعالیتهای ضد میکروبی نانوذرات  ZnOنسبت به
میکروذرات به دلیل افزایش سطح نانوذرات بهبود یافته است و
هرچه اندازه ذرات کوچکتر باشد خاصیت ضد میکروبی افزایش
مییابد ( .)6بهطورکلی ZnO ،توانایی باکتری را کاهش میدهد؛
بااینحال تاکنون مکانیسم فعالیت ضد میکروبی آن بهخوبی
شناخته نشده است .پیشنهادشده است عامل اصلی فعالیتهای
ضد میکروبی میتواند تولید پراکسید هیدروژن باشد .همچنین
تجمع ذرات روی سطح باکتری به دلیل نیروی الکترواستاتیکی
میتواند مکانیسم دیگر اثر ضد میکروبی نانوذره  ZnOباشد (.)3
بااینحال گونههای واکنشگر اکسیژن تولیدشده روی سطح ذرات،
انتشار یون روی ،اختالل در غشا و فرآیندهای غشایی و همچنین
نانوذرات درونی میتوانند از دالیل احتمالی آسیب سلولی باشد
( .)5گرافن ورقهای دوبعدی از اتمهای کربن در یک پیکربندی
ششضلعی است که اتمها با هیبرید  sp2به هم متصل شدهاند .در
یک صفحه گرافن ،هر اتم کربن با  1اتم کربن دیگر پیوند داده
است و این سه پیوند در یک صفحه قرار دارند و زوایای بین آنها
با یکدیگر مساوی و برابر با  120°است .گرافن به دلیل ساختار
خود ،در زمینههای زیادی ویژگیهای بسیار منحصربهفردی را
نشان میدهد .در این تحقیق اکسید روی در ماتریس گرافن سنتز
گردید .نانوکامپوزیت گرافن  -نانوذرات اکسید روی پس از سنتز
و شناسایی برای بررسی اثر ضد میکروبی بر باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا
موردبررسی قرار گرفت.
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نوری محـلول تهـیه شده در طولموج  628نانومتر خوانده شد.
سپس در لوله خشک و تمیز ریخته در لوله کامالً مـسدود گردید
نهایتاً در دمای اتاق و در تاریکی نگهـداری شد.
تهیه سوسپانسیون میکروبی
ابتدا در دو لولهآزمایش ،هرکدام  4میلیلـیتر سرم فیزیولوژی
ریخته و استریل گردید .سپـس کلنی باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا
جداشده از نمونههای بالینی در لولههای جداگانه تلقـیح شد تا
کـدورتی مـشابه  0/8مکفارلنـد داشته باشـند.
تـلقـیـح سوسپانسیون میکروبی به محیط کشت

نتایج
شناسایی اکسید گرافن و نانوکامپوزیت گرافن-نانوذرات
اکسید روی
الگوی پراش اشعه ایکس اکسید گرافن ،طیف  FTIRاکسید
گرافن و نانوکامپوزیت ،شماتیک تبدیل گرافیت به اکسید گرافن
و سنتز نانوذرات  ZnOو تبدیل اکسید گرافن به گرافن در شکل
 1ارائه گردیده است.
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پس از تهـیه سوسپانـسیون مـیکروبی مطابق با کدورت
استاندارد  0/8مکفارلـنـد ،یک سواپ اسـتریـل آغـشـته به
سوسـپانـسـیون میـکروبی گردید و پس از گرفـتن مایع اضافی
آن توسط فـشار دادن سواپ به دیـواره داخـلی لوله ،سـواپ
مـرطوب در سطح مـحیط مـولـر هـینتون آگاری که قبالً به
دمای اتاق رسیـده بود بهطور یـکـنواخـت کشت پر داده شد.

دمای  13درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت انکوبه گردید.
درنهایت قطر هالههای عدم رشد باکتری در اطراف هر دیسک
اندازهگیری شد و کمترین غلظت اکسید گرافن و نانوکامپوزیت
که منجر به تشکیل هاله عدم رشد باکتری در اطراف دیسک
گردید بهعنوان کمترین غلظت مهارکننده رشد باکتری ()MIC
در نظر گرفته شد.

قـرار دادن دیـسـكهای آنتیبیوتیکی
 18دقـیقـه قـبل از شروع این مـرحله از آزمایش دیـسکهای
آنتیبیوتـیک متیسیلین ،ونکومایسین ،آموکسیسیلین،
اریترومایسین ،استرپتومایسین ،تتراسیکلین ،سفکسیم از
یـخچال خارج گردید تا دمای آنها به دمای اتاق برسد .دیسک
های آنتیبیوتیک تـوسط پـنس استـریل و سرد شده ،برداشته و
در سـطح پلـیت قـرار داده شدند .با پنس دیسک مـختصری
فـشار داده شد تا کامالً با سطح محیط کشت تماس یابد .دیسک
ها بافاصله  20میلیمتر از لـبه پلیت و  20میلیمتر از
دیسکهای دیگر قـرار داده شد سپس کشت به مدت  24ساعت
در انکوباتور  13 °Cقرار گرفت .پس از  24ساعت قطر هاله عدم
رشد اندازه گرفته شد.
تعیین اثر ضد میکروبی اکسید گرافن و نانوکامپوزیت
گرافن-نانوذرات اکسید روی
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شکل -1الگوی پراش اشعه ایکس اکسید گرافن (الف) ،طیف  FTIRاکسید گرافن
و نانوکامپوزیت (ب) ،شماتیک تبدیل گرافیت به اکسید گرافن (ج) و سنتز نانوذرات
 ZnOو تبدیل اکسید گرافن به گرافن (د)
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پس از تهـیه سوسپانـسیون مـیکروبی مطابق با کدورت
استاندارد  0/8مکفارلـنـد ،یک سواب اسـتریـل آغـشـته به
سوسـپانـسـیون میـکروبی گردید .پس از گرفـتن مایع اضافی
آن ،سـواپ مـرطوب در سطح مـحیط مـولـر هـینتون آگاری که
قبالً به دمای اتاق رسیـد بود پخش گردید .دیسکهای تهیهشده
حاوی غلظتهای مختلف اکسید گرافن و نانوکامپوزیت بر روی
این کشت میکروبی گذاشته شدند .سپس پلیتها در انکوباتور با
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الگوی پراش اشعه ایکس ترکیب نانوکامپوزیت ،طیف جذبی -
فرابنفش اکسید گرافن و نانوکامپوزیت و همچنین تصویر TEM
نانوکامپوزیت در شکل  2ارائه شده است.

طیف  EDXنانوالیههای اکسید گرافن و نانوکامپوزیت
همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی اکسید گرافن و
نانوکامپوزیت در شکل 1مشاهده میگردد.
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شکل  -2الگوی  XRDنانو کامپوزیت (الف) ،طیف  UV-vis.اکسید گرافن و نانوکامپوزیت (ب) و تصویر  TEMنانوکامپوزیت
جدول  -1مقایسه اثر ضد میکروبی  GO ،ZnOو نانوکامپوزیت در مقایسه با آنتیبیوتیکهای استاندارد

قطر هاله عدم رشد ()mm
ونکومایسین

12

-

-

متی سیلین

0

-

-

آموکسی سیلسین

0

0

0

اریترومایسین

16

14

12

سفکسیم

14

18

16

تتراسیکیلین

0

0

0

)50 µg( ZnO

6

3

8

)50 µg( GO

0

0

0

نانوکامپوزیت ()48 µg

1

11

1
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ماده ضد میکروبی

استافیلوکوکوس اورئوس

اشرشیاکلی

سودوموناس ائروژینوزا
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سنتز نانوکامپوزیت و کاربرد آن برای فعالیتهای ضد باکتری
دوره بالینی پزشکی

بررسی اثر ضد میکروبی  GO،ZnOو نانوکامپوزیت
اثر ضد باکتری نانوکامپوزیت بر روی باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا در
شکل  4ارائه گردیده است.

اکسایش بر روی ترکیب گرافیت در این الگوی پراش پیک تیز
مربوط به گرافیت در◦ 2θ = 26/1بسیار ضعیف است که نشان
میدهد ترکیب گرافیت بهخوبی به اکسید گرافن ( )GOتبدیل
شده است .پیک تیز و با شدت بسیار باال در ناحیه ◦2θ = 12/4

برای مقایسه قطر هاله عدم رشد ایجادشده توسط برخی
دیسکهای استاندارد آنتیبیوتیک به همراه اکسید روی ،اکسید
گرافن و نانوکامپوزیت در جدول  1مشاهده میگردد.

بحث
همانطور که در الگوی پراش اشعه ایکس ترکیب اکسید گرافن
( )GOدر شکل ( 1الف) مشاهده میگردد پس از انجام فرایند

501

و پیک ضعیف در ◦ 2θ = 41/1به ترتیب مربوط به صفحات
( )002و ( )100ترکیب اکسید گرافن در شکل ( 1الف) مالحظه
میگردد ( .)1انتقال پیک از ◦ 2θ = 26/1در ترکیب گرافیت به
پیکی در ◦ 2θ = 12/4در ترکیب اکسید گرافن به علت حضور
گروههای عاملی در الیههای گرافیت است که موجب میشود
فاصله بین الیهها افزایش پیدا کند .فاصله بین الیههای ترکیب
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شکل  -4اثر ضد باکتری نانوکامپوزیت بر روی الف) استافیلوکوکوس اورئوس ،ب) اشرشیاکلی ،ج) سودوموناس آئروژینوزا
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شکل -3طیف  EDXنانوالیههای اکسید گرافن (الف) ،طیف  EDXنانوکامپوزیت (ب) ،تصاویر  SEMاکسید گرافن (ج) و نانوکامپوزیت (د)

سولماز عبداللهی و همکاران
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میدهد که ساختار اصلی ترکیب کربنی حفظشده است و فقط
ترکیب اکسید گرافن به گرافن کاهشیافته است ( .)12تغییرات
به وجود آمده در اکسید گرافن در هنگام سنتز نانوذرات اکسید
روی را میتوان در شکل ( 1ج و د) مشاهده نمود.
الگوی پراش اشعه ایکس ترکیب نانوکامپوزیت در شکل 2
(الف) ارائه شده است .همانطور که مشاهده میگردد پیک تیز و
با شدت بسیار باال ترکیب اکسید گرافن در ناحیه ◦2θ = 12/4
مربوط به صفحه ( )002دیگر وجود ندارد و این پیک بهصورت
یک پیک نسبتاً پهن در ◦ 2θ = 24دیده میشود .با توجه به
مطالب ذکرشده میتوان نتیجه گرفت که ترکیب اکسید گرافن
در هنگام سنتز نانوذرات اکسید روی کاهشیافته و گروههای
عاملی آن تا حدود زیادی از بین رفته و به ترکیب گرافن
تبدیلشده است .فاصله بین صفحات اکسید گرافن کاهشیافته
بر طبق قانون براگ محاسبه شد که  0/131نانومتر تعیین گردید
که داللت بر کاهش ترکیب  GOو حذف تعداد زیادی از گروههای
عاملی دارد .از طرف دیگر پیک نسبتاً پهن و ضعیف اکسید گرافن
کاهشیافته در ◦ 2θ = 24این حقیقت را آشکار مینماید که
ترکیب تولیدشده دارای میزان باالیی از ورقه ورقه شدن است و
تعداد بسیار کمی الیه در ورقههای ایجادشده وجود دارد ( 1و
.)11
از طرف دیگر در الگوی پراش اشعه ایکس ترکیب نانوکامپوزیت
سنتز شده در شکل ( 2الف) بهخوبی میتوان الگوی پراش
نانوذرات اکسید روی را مشاهده نمود .با مقایسه الگوی پراش
اشعه ایکس ترکیب سنتز شده با الگوی پراش استاندارد  ZnOکه
در مراجع مختلف قابلبررسی است ( 14و  )18و ازجمله الگوی
پراش استاندارد ) (JCPDS Card No. 80-0074رسم شده در
شکل ( 2الف) (خطوط قرمزرنگ) میتوان نتیجه گرفت که
نانوذرات اکسید روی با ساختار هگزاگونالی ورتزیت سنتز گردیده
است .پیکهای پراش در زوایای ◦◦ ،45◦ ،15◦ ،11/1◦ ،11/1
 65◦ ،61◦ ،86/1و ◦ 61/1مربوط به صفحات بلوری (،)100
( )112( ،)101( ،)110( ،)102( ،)101( ،)002و ()201
نانوذرات اکسید روی است .به کمک معادله دبای -شرر اندازه
ذرات اکسید روی  22نانومتر محاسبه گردید.
طیف جذبی  -فرابنفش ترکیب اکسید گرافن و نانوکامپوزیت
در شکل ( 2ب) نمایش داده شده است.
در طیف اکسید گرافن یک پیک در طولموج  212 nmمربوط
 πپیوندهای  C=Cآروماتیک و یک شانه
به انتقاالت *π
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اکسید گرافن  0/311نانومتر به دست آمد که در مقایسه با
گرافیت ( )0/115 nmمیتوان نتیجه گرفت که گروههای عاملی
مبتنی بر اکسیژن بر سطح نانوصفحات گرافیت تشکیل شده است
و به همین دلیل فاصله بین صفحات افزایشیافته است (.)10
طیف  FT-IRگرافن اکسید و نانوکامپوزیت در شکل ( 1ب)
نشان داده شده است .همانطور که در شکل ( 1ب) مالحظه
میشود با انجام فرآیند اکسایش گرافیت پیکهای ارتعاشی
پیوندهای کربن -اکسیژن شامل گروههای کربوکسیل ،اپوکسی،
الکوکسی ،کربونیل و هیدروکسیل در اکسید گرافن ظاهر شده
است .پیکهای جذبی در ناحیه  1416 cm-1مربوط به حرکات
ارتعاشی کششی گروه  ،O-Hدر نواحی  1310 cm-1و 1150
مربوط حرکات ارتعاشی کششی  C=Oگروههای کربوکسیل و
کربونیل است .نوار جذبی در ناحیه  1625 cm-1به حرکات
ارتعاشی کششی گروه  C=Cآروماتیک و یا ارتعاشات خمشی
گروه هیدروکسیل ) (O-Hمولکولهای آب اختصاص دارد.
ارتعاشات کششی  C-Oیا  C-O-Cاپوکسی و الکوکسی در cm-
 10811و ارتعاشات کششی  C-OHدر  1221 cm-1مشاهده
میگردد .نوار جذبی در ناحیه  1412 cm-1مربوط به ارتعاشات
خمشی  C-OHاست .پیک مشاهدهشده در ناحیه 2161 cm-1
مربوط به  CO2هوا است (.)10
با مقایسه طیف دو ترکیب اکسید گرافن و نانوکامپوزیت در
شکل ( 1ب) می توان مشاهده نمود که تعدادی از پیکهای
جذبی اصلی ترکیب اکسید گرافن در طیف نانوکامپوزیت سنتز
شده مشاهده نمیگردد ،تعدادی از پیکهای جذبی شدت آنها
کاهشیافته و یا به انرژیهای باالتر و یا پایینتر انتقالیافتهاند.
پیکهای جذبی در نواحی  1310 cm-1و  1150مربوط حرکات
ارتعاشی کششی  C=Oگروههای کربوکسیل و کربونیل و نوار
جذبی در ناحیه  1412 cm-1مربوط به ارتعاشات خمشی C-OH
کامالً ناپدید شده است .ارتعاشات کششی  C-Oیا C-O-C
اپوکسی و الکوکسی در  ،1081 cm-1ارتعاشات کششی  C-OHدر
 1221 cm-1و پیکهای جذبی در ناحیه  1416 cm-1مربوط به
حرکات ارتعاشی کششی گروه  O-Hبهشدت کاهشیافتهاند .با
توجه به تغییرات مشاهدهشده در طیف نانوکامپوزیت حذف
باندهای ارتعاشی گروههای اکسیدی میتوان نتیجه گرفت که با
سنتز نانوذرات اکسید روی در نانوالیههای اکسید گرافن ،ترکیب
اکسید گرافن کاهشیافته است و به ترکیب گرافن تبدیلشده
است ( .)11حضور باند جذبی در ناحیه  1864 cm-1نشان
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سنتز نانوکامپوزیت و کاربرد آن برای فعالیتهای ضد باکتری
دوره بالینی پزشکی

بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای موردمطالعه نشان
داد که سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین،
آموکسیسیلین و تتراسیکلین و حساس به ونکومایسین،
اریترومایسین و سفکسیم بوده ،اشرشیاکلی موردمطالعه مقاوم به
آموکسی سیلین و تتراسیکلین و حساس به اریترومایسین،
سفکسیم و سویه سودوموناس آئروژیتوزا مقاوم به

511
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بررسی اثر ضد میکروبی  GO،ZnOو نانوکامپوزیت
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 nپیوند
طیفی در  218-108 nmمربوط به انتقاالت *π
 C=Oمشاهده میگردد ( .)16پس از سنتز نانوذرات  ZnOبر روی
صفحات اکسید گرافن ،پیک این ترکیب در طولموج 212 nm
با انتقال قرمز به سمت طولموجهای باالتر منتقلشده و شانه
طیفی آن نیز ناپدید گردیده است .این موضوع با تغییر رنگ
محلول  GOاز قهوهای روشن به سیاه هماهنگ است و تائید
میکند که با سنتز نانوذرات ،اکسید گرافن به گرافن کاهشیافته
است ( 16و .)13
تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوکامپوزیت در شکل 2
(ج) ارائه شده است .با توجه به مطالعات صورت گرفته در این
خصوص توسط سایر محققین ( ،)15الیههای شفاف و
چینخورده که در تصویر  TEMمشاهده میشود مربوط به
اکسید گرافن است و نانوذرات اکسید روی با متوسط اندازه 20
نانومتر بر روی این الیهها تشکیل شدهاند.
نتایج آنالیز عنصری  EDXاکسید گرافن در شکل ( 1الف) ارائه
شده است .حضور کربن و اکسیژن در این ترکیب نشان میدهد
که اکسید گرافن سنتز شده از درصد خلوص باالیی برخوردار
است .نتایج آنالیز عنصری  EDXنانوکامپوزیت در شکل ( 1ب)
ارائه شده است .حضور کربن ،اکسیژن و روی در این ترکیب نشان
میدهد که ترکیب سنتز شده از درصد خلوص باالیی برخوردار
است.
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی اکسید گرافن و
نانوکامپوزیت در شکل ( 1ج و د) ارائه شده است .در شکل ( 1ج)
تصویر  SEMاکسید گرافن با بزرگنمایی  10000برابر مشاهده
میگردد که در آن  GOبهصورت ساختارهای الیهای با لبه نازک
وجود دارند .تصویر  SEMنانوکامپوزیت در شکل ( 1د) ارائه شده
است .در این تصویر با بزرگنمایی  10000برابر مشاهده میگردد
که ترکیب اکسید گرافن همچنان ساختار الیهای خود را حفظ
کرده و در ضمن نانوذرات اکسید روی بر روی این صفحهها
تشکیل شدهاند.

آموکسیسیلین ،تتراسیکلین و حساس به اریتومایسین و
سفکسیم بود GO .بر هیچکدام از باکتریهای موردمطالعه اثر ضد
ممانعت کننده رشد نداشت .در بررسی اثر ضد میکروبی
نانوکامپوزیت به روش انتشار از دیسک هر سه باکتری،
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا
جداشده از نمونههای بالینی به این ماده حساس بودهاند و در
اطراف دیسک به ترتیب هاله عدم رشد باکتری به قطر ،1 mm
 11 mmو  1 mmمشاهده گردید .حداقل غلظت مهارکننده رشد
نانوکامپوزیت برای هر سه باکتری  48میکروگرم بود .نتایج
بررسی اثر ضد میکروبی نانوکامپوزیت در شکل  4نشان داده شده
است .برای مقایسه قطر هاله عدم رشد ایجادشده توسط برخی
دیسکهای استاندارد آنتیبیوتیک به همراه اکسید روی ،اکسید
گرافن و نانوکامپوزیت در جدول  1ارائه شده است .نانوذرات
اکسید روی در حضور بستر قطر هاله عدم رشد بزرگتری نسبت
به نانوذرات اکسید روی بدون حضور بستر تشکیل دادهاند که این
نشان میدهد نانوذرات اکسید روی در حضور ماتریس خاصیت
ضد باکتری بهتری نسبت به نانوذرات  ZnOبدون حضور ماتریس
دارند .این افزایش خصلت ضد باکتری را میتوان اینگونه توجیه
کرد که بستر کربنی نانوذرات اکسید روی را پایدار کرده و باعث
میشود که رهاسازی یون توسط نانوذرات اکسید روی به محیط
کشت بهصورت کنترلشده ،در مدتزمان بیشتر و با سرعت
مشخصی آزاد شود و خاصیت ضد باکتری برای مدتزمان
طوالنیتری حفظ میشود بهاینترتیب باکتری نمیتواند باگذشت
زمان در برابر نمونه مقاومت پیدا کند و درنتیجه خاصیت ضد
باکتری افزایش مییابد.
 Eshedو همکاران پوششی از نانوذره اکسید روی و اکسید مس
بر روی دندان درست کردند و نتایج تحقیق آنها حاکی از آن
بود که این پوشش  10تا  80درصد تشکیل بیوفیلم را کاهش
میدهد و مکانیسم این پوشش را نفوذ در باکتری و تولید رادیکال
اکسیژن داخل سلولی که موجب افزایش پراکسیداسیون چربی و
درنتیجه مرگ سلول میشود ،بیان کردند ( Akhil .)11و
همکاران فعالیت ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی نانوذره اکسید
روی علیه استافیلوکوکوس اورئوس  MTCC3160و سودوموناس
آئروژینوزا  MTCC1688را ارزیابی کردند .نتیجه پژوهش آن بود
که این نانوذره ،فعالیت ضدمیکروبی و ضدبیوفیلمی خوبی دارد
( .)20تفاوت  MICدر مطالعات مختلف ممکن است به دلیل
تفاوت در روشهای آمادهسازی نانوذره ،اندازه و شکل نانوذره و

سولماز عبداللهی و همکاران

بر روی آن نانوذرات اکسید روی قرار داده شد .بررسی نتایج
حاصل از طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز ( ،)FTIRپراش
اشعه ایکس ( ،)XRDآنالیز عنصری ( )EDXو طیفسنجی مرئی
 فرابنفش ( )UV-Visتشکیل اکسید گرافن و حضور نانوذراتاکسید روی بر روی اکسید گرافن را تائید کرد .تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMنشان داد که اکسید گرافن
بهصورت ساختارهای الیهای با لبه نازک وجود دارند و نانوذرات
اکسید روی بر روی این صفحهها تشکیل شدهاند .همچنین در
تصویر  TEMالیههای شفاف و چینخورده مربوط به اکسید
گرافن است و نانوذرات اکسید روی با اندازه متوسط  20نانومتر
بر روی این الیهها تشکیل شدهاند .نانوکامپوزیت سنتز شده برای
فعالیتهای ضد میکروبی مورداستفاده قرار گرفت .در بررسی اثر
ضد میکروبی نانوکامپوزیت به روش انتشار از دیسک هر سه
باکتری ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس
آئروژینوزا جداشده از نمونههای بالینی به این ماده حساس
بودهاند و در اطراف دیسک هاله عدم رشد باکتری مشاهده گردید.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حمایتهای مالی و معنوی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی ریاست
جمهوری تشکر و قدردانی میگردد .کد پژوهشی مربوط به این
مقاله  1131010814201می باشد.
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نتیجه گیری
در این تحقیق ،اکسید گرافن به روش استادنمیر سنتز شده و
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تفاوت در سوشهای باکتریهای موردمطالعه باشد (.)21
حساسیت باکتریها به نانوذرات فقط به ساختار دیواره سلولی
مربوط نمیشود ،بلکه ممکن است به پراکسیداسیون چربی و
تولید گونههای فعال اکسیژن نیز مربوط باشد .با توجه به
حاصلضرب حاللیت اکسید روی ( )1/5 × 10 -10انتشار یون
روی ،اختالل در غشا و فرآیندهای غشایی و همچنین با در نظر
گرفتن اندازه نانومتری اکسید روی ،نانوذرات درونی میتوانند از
دالیل احتمالی آسیب سلولی در باکتری باشد .بههرحال مکانیسم
های دقیقی که بهوسیله آن نانومواد رشد میکروبی را مهار می
کنند ،کامالً درک نشده است .پژوهشهای متعدد مکانیسمهای
احتمالی واکنش و فعلوانفعالهای نانومواد با ماکرومولکولهای
بیولوژیکی را اینطور پیشنهاد میکنند که نانومواد یونهایی را
آزاد میکنند که با گروه تیول ( )-SHپروتئینهای موجود بر
سطح سلول باکتریها واکنش میدهند .این قبیل پروتئینها از
غشاء سلولی باکتری به سمت بیرون برآمدگی داشته و موجب
انتقال مواد غذایی از دیواره سلول میشوند .نانومواد این پروتئین
ها را غیرفعال کرده ،نفوذپذیری غشاء را کاهش داده و سرانجام
باعث مرگ سلولی میشود ( .)22نانومواد ممکن است بتوانند
چسبندگی میکروبی و تشکیل بیوفیلم را کاهش دهند .نانوذرات
اکسید روی باعث تخریب چربی و پروتئین غشای سلولی باکتری
میشوند و درنتیجه باعث نشت محتویات داخل سلولی و درنهایت
مرگ سلولهای باکتری میشوند ( .)21عالوه بر این ،تولید
پراکسید هیدروژن و یون  Zn2+بهعنوان مکانیسم کلیدی اثرات
ضد میکروبی نانو ذرات اکسید روی پیشنهاد شده است (.)20
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Abstract
Background & Objective: The investigation of the antibacterial activity of nanomaterials has
regained importance due to increasing bacterial resistance to antibiotics. Inorganic antibacterial
materials have several advantages over traditionally used organic agents; like chemical stability,
thermal resistance, safety to the user, long lasting action period, etc. In this research, antibacterial
properties of graphene - zinc oxide nanoparticles nanocomposite was evaluated for gram-positive (S.
aureus) and gram-negative (E. coli and Pseudomonas aeruginosa) bacteria.
Material & Methods: The current study demonstrates homogenous decorating of zinc oxide
nanoparticles (NPs) onto graphene oxide (GO) surface via simple chemical method.
Disk diffusion method and MIC were used to evaluate the antibacterial activity of ZnO nanoparticles
on S. aureus, E. coli and Pseudomonas aeruginosa compared to standard commercial antibiotic disks.
Results: XRD results revealed diffraction peaks for each of the two compounds in the nanocomposite.
The XRD studies showed that the synthesized ZnO NPs have hexagonal wurtzite structure. It was
found that GO addition induces a decrease in crystallite size. Average size of the ZnO NPs was
estimated by transmission electron microscopy around 20 nm. ZnO nanoparticles showed
bactericidal effects on Gram-positive and Gram-negative bacteria. The improved antibacterial
activity of ZnO nanoparticles compared to its microparticles was related to the surface area
enhancement in the nanoparticles.
Conclusions: The novel nanocomposite exhibits excellent antibacterial activity against gram-positive
(S. aureus) and gram-negative (E. coli and Pseudomonas aeruginosa) bacteria.
Keywords: Graphene oxide, ZnO nanoparticles, Nanocomposite, Antibacterial activity
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